¨ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ- ΤΕΧΝΗ¨

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Αrt-Therapy)
Εσωτερικός κανονισµός εκπαίδευσης
Κώδικας δεοντολογίας
Το εισαγωγικό έτος είναι προπαρασκευαστικό έτος προετοιµασίας/πιστοποίησης για την
εισαγωγή του εκπαιδευόµενου σε πανεπιστήµιο της Αλλοδαπής αν επιθυµεί.
Το εισαγωγικό έτος είναι προϋπόθεση για να συνεχίσει ο εκπαιδευόµενος την πλήρη εκπαίδευση του στην art-therapy και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ασκήσει κλινική
θεραπεία
Τα τµήµατα χωρίζονται σε:
α) εκπαίδευση σε πραγµατικό χρόνο
β) εκπαίδευση εξ αποστάσεως e-learning *
Απαιτείτε το 80% ενεργής παρακολούθησης του προγράµµατος στο κύριο κορµό των
µαθηµάτων.
Οι επιµέρους εκπαιδευτικές ενότητες απαιτούν 100% παρουσία- αν για όποιο σοβαρό
λόγο απουσιάσει ο εκπαιδευόµενος, µπορεί να τα αναπληρώσει στον επόµενο κύκλο δίχως οικονοµική υποχρέωση.
Για τα εργαστήρια παρέχεται πλήρης υλικοτεχνική υποδοµή από το εκπαιδευτικό κέντρο
Με την οριστική εγγραφή λαµβάνει ο εκπαιδευόµενος κωδικούς ηλεκτρονικής πλατφόρµας (δεν χρειάζεται εγκατάσταση λογισµικού στον υπολογιστή ) Στην πλατφόρµα
αναρτώνται θεωρητική ύλη εκπαίδευσης ,επιµέρους πληροφορίες, σηµειώσεις, εργασίες,
άρθρα εκπαίδευσης καθόλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους..
* εκπαίδευση εξ αποστάσεως e-learning
Ειδικά διαµορφωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για συµµετέχοντες εκτός Θεσσαλονίκης
Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της εκπαίδευσης είναι η συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στα βιωµατικά εργαστήρια «Μαραθώνιοι art-therapy» τα οποία διεξάγονται 2 καθορισµένα Σαββατοκύριακα του Ακαδηµαϊκού έτους.
Ειδικές ενότητες κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης:

Άρθρο 1.
-Πέραν των εργασιών που απαιτούνται στην διάρκεια της εκπαίδευσης είναι στην τελική
κρίση των εκπαιδευτών η αξιολόγηση που ορίζεται από :
τη συνέπεια, το ήθος, την ικανότητα συνεργασίας, τη δηµιουργική σκέψη και τη τήρηση
του κώδικα δεοντολογίας.(βλ.Ε.Ε.Θ)
-Σε περίπτωση αποτυχίας ο εκπαιδευόµενος έχει δικαίωµα να αξιολογηθεί ακόµη δύο
φορές δίχως επιπλέον κόστος διδάκτρων (βλ.προγρ.εκπαιδ.art-therapy)
. Άρθρο 2.
Διακοπή προγράµµατος
-Ένας εκπαιδευόµενος δικαιούται να διακόψει από το πρόγραµµα για µια συγκεκριµένη
περίοδο η΄ οριστικά. Πριν αποχωρήσει θα πρέπει να συµπληρώσει την ειδική αίτηση είτε,
για προσωρινή διακοπή είτε, για οριστική είτε, για παράταση χρόνου σπουδών (βλ.προγρ.εκπαιδ.art-therapy)
-Αν ο εκπαιδευόµενος θέλει να διακόψει οριστικά, θα πρέπει να καταθέσει την αίτηση
και να δηλώσει γραπτώς στο ειδικό έντυπο την διακοπή του µε την λήξη του έτους(Ιούνιος) ώστε, να διαγραφεί από το µητρώο µαθητών και να κλείσει λογιστικά η εκπαίδευση του .
-Αν δεν δηλώσει έγκαιρα την διακοπή , η εγγραφή του και δεν καταθέσει την αίτηση οριστικής διακοπής ανανεώνεται αυτόµατα για την επόµενη εκπαιδευτική χρονιά.
-Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, νέες οικονοµικές υποχρεώσεις που συνεπάγονται την καταβολή του 50% των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο έτος
-Οι εκπαιδευόµενοι που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις δεν
µπορούν να λάβουν βεβαιώσεις /πιστοποιήσεις εκπαίδευσης (βλ.Ε.Ε.Θ)
Εξαίρεση εκπαιδευόµενου από το πρόγραµµα
Άρθρο 3.
-Επανειληµµένως επιλήψιµη συµπεριφορά κατά την διάρκεια της φοίτησης στο πρόγραµµα, που αντιβαίνει τον εσωτερικό κανονισµό και τον κώδικα δεοντολογίας των εικαστικών θεραπευτών (βλ.Ε.Ε.Θ).
-Αν ο συµµετέχων εκπαιδευόµενος, για τρεις συνεχόµενους µήνες αδιαφορήσει και δεν
ενηµερώσει γραµµατεία και εκπαιδευτική επιτροπή για τυχόν αλλαγές στο πρόγραµµα
του, όπως, παράδοση εργασιών- καθυστερήσεις λόγω υποχρεώσεων κ.λ.π.
* Για τα παραπάνω εξαιρείται οριστικά και ουδεµία απαίτηση µπορεί να έχει από το φορέα.
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